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«Voorwoord	van	de	Voorzitter 

Een teleurstellend seizoen hebben we achter 
de rug. Als je regelmatig bezoeker was van 
thuiswedstrijden dan was er niet zo veel te 
genieten. In VI stond een eindstand van de 
eerste divisie elftallen 2018-2019 als je alleen 
naar de thuiswedstrijden keek. Dan stond 
MVV 14e…. Keek je naar de eindstand van de 
uitwedstrijden dan stonden we 3e…. 

Je had dus beter dit seizoen naar uitwedstrij-
den kunnen gaan kijken dan naar thuiswed-
strijden. Dit seizoen kwam de tegenstander 
dus niet al bibberend naar Maastricht. Dit 
werd versterkt door het feit dat er minder 
sfeer was in het stadion en de supporters bij 
sommige wedstrijden ook afwezig waren. 
Jammer. Eigenlijk zou het net drukker moeten 
zijn als het minder gaat met de club, maar zo 
werkt het niet. 

Tja, waar ligt dat aan? De beste stuurlui staan 
meestal aan de wal. Er zijn waarschijnlijk 

meerdere oorzaken aan te wijzen en vaak is 
het een optelsom van factoren. Vertrouwen, 
kwaliteit, te weinig passie, te weinig team, te 
veel individuen, te weinig begeleiding, te laat 
een volwaardig elftal, te weinig financiën, 
geen aandacht voor het mentale aspect… Zo-
maar een greep. 

Ik bemerk dat de betrokkenheid minder wordt 
en dat moeten we juist nu niet hebben. Op-
nieuw de schouders eronder, opnieuw de 
beker zien die halfvol is en niet halfleeg, ver-
trouwen hebben in een nieuwe aanpak, dat 
siert de ware supporter. 

Dus ik koop weer een nieuwe seizoenkaart, 
voor het nieuwe seizoen en hoop van harte 
dat het komend seizoen ECHT veel beter zal 
gaan. 

Rob Beaumont, Voorzitter Vereniging MVV 
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« Werkgroep	Historie:	Fototafel	
Dankzij de onder-
steuning van Veer 
zien MVV staat sinds 
kort voor de vitrine-
kasten een fototafel. 
Deze tafel zal met een 
bepaalde regelmaat 
voorzien worden van 
nieuwe foto’s. 

Voor de eerste keer 
heeft de werkgroep 
gekozen om oude 
wedstrijd-affiches te 
leggen onder de ste-
vige glasplaat. Zoals hierboven te zien (een 
deel van de tafel) zijn dit wedstrijden uit de 
vorige eeuw. Omdat men er toen niet voor 
gekozen heeft om de datum erop te vermel-
den weten wij ook niet precies wanneer deze 
wedstrijden geweest zijn. In ieder geval wor-
den er ook wedstrijden aangekondigd tegen 
clubs die niet meer bestaan… 

Erg leuk om eens langs te lopen en naar te 
kijken. Daarnaast proberen we in de vitrine-
kasten regelmatig nieuwe pronkstukken te 

plaatsen. Heeft er 
iemand nog materia-
len thuis liggen of 
weet je iemand die 
die thuis in een doos 
op zolder heeft lig-
gen, waarschuw ons. 
Wij hebben er altijd 
belangstelling voor. 

Daarnaast zijn we op 
zoek naar foto’s van 
de stadions waar 
MVV haar thuiswed-
strijden speelde. 

Zowel de Boschpoort als de Geusselt, die ver-
schillende gedaanten heeft gehad. 

Heb je foto’s thuis hiervan liggen dan zouden 
we die graag van je willen lenen voor een be-
perkte periode (lenen is gewoon terugkrijgen), 
zodat we mogelijk een volgende fototafel 
kunnen inrichten met foto’s van de diverse 
fase van de stadions van MVV. 

Mail r.beaumont53@gmail.com als je info 
hebt. 

 

« In	gesprek	met	Guy	Bannier,	bestuurslid	Maatschappelijke	
Zaken	van	MVV	

Guy Bannier (jaargang 1947) werd al jong op 
het spoor van MVV gezet. Vanuit hun woon-
huis aan de Pastoor Habetsstraat wandelde Pa 
Bannier elke 2 weken met zijn zoons Guy en 
John naar de Boschpoort, waar MVV toen haar 
thuiswedstrijden speelde. De Statensingel af, 
onderaan naar links over de spoorweg en ver-
der naar de jeugdtribune achter het doel aan 

de kant van het Voedingskanaal. Entree Fl 
0,25. 

De familie Bannier bezocht ook wel wedstrij-
den van Fortuna ’54, want de buurdochter 
Nettie Willems was getrouwd met Cor Van der 
Hart, de fameuze centrale verdediger van 
Fortuna en het Nederlands Elftal. 
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Guy koos voor een 
loopbaan in het onder-
wijs en haalde zijn les-
bevoegdheden voor 
gymnastiek en Neder-
lands. Na omzwervingen 
langs diverse scholen 
elders in Limburg keerde 
hij in 1988 terug in 
Maastricht als directeur 
van de Fons Olterdissen 
School en daarna van de 
Tarcisiusschool in Heer-
len. In latere jaren ging 
zijn carrière ook in de 
richting van het ma-
nagement van scholen. 
Zelfs nu nog wordt hij af 
en toe gevraagd als ad-
viseur. Sinds de terug-
keer in Maastricht heeft 
Guy vrijwel alle thuis-
wedstrijden van MVV bezocht.  

Via Maurice Olivers, die in 2011 Stadsprins 
was, raakte Guy, ook actief bij de Tempeleers, 
betrokken bij de maatschappelijke projecten 
van MVV. Later volgde hij Maurice op als be-
stuurslid. Samen met Stijn Vullings runt Guy 
de Maatschappelijke Projecten, terwijl Stijn 
ook Perszaken en PR doet.  

Guy benadrukt dat bij MVV voetbal “op één 
staat” en dat de maatschappelijke projecten 
altijd ten dienste van het voetbal zijn; ze moe-
ten voor het voetbal en MVV iets opbrengen. 
MVV zelf denkt mee, ontwikkelt, ondersteunt 
en faciliteert de projecten. 

Momenteel is er een elftal projecten. Zo is er 
de scholentour, waarbij al 17 scholen zijn be-
zocht, samen met spelers van MVV en voor-
malige leerkrachten, want zonder vrijwilligers 
gaat het niet! De spelers van MVV zijn con-
tractueel verplicht een aantal uren per week 
te assisteren bij de maatschappelijke pro-
jecten en dat doen ze ook heel mooi en goed. 

Bezoekers van thuiswedstrijden van MVV 
kennen natuurlijk de erehaag bij opkomst van 

de spelers. Weinigen 
zullen weten dat er een 
heel programma achter 
schuil gaat, namelijk de 
“Kleedkamergesprek-
ken”. De kinderen van 
basisscholen, die in het 
kader van de Scholentour 
zijn bezocht, worden met 
de spelersbus opgehaald 
en krijgen vanaf 18.00 
uur 4 activiteiten: sport & 
spel, omgaan met geld, 
respect & discipline en 
gezonde voeding. Na een 
gezonde snack wordt de 
erehaag gevormd.  

Playing for Success is 
voor Guy een van de 
mooiste maatschappelij-
ke projecten. Deelne-

mers zijn kinderen uit de hoogste klassen van 
de basisschool en de eerste klas van het 
voortgezet onderwijs, kinderen die een extra 
duwtje kunnen gebruiken. Zij komen 12 we-
ken lang 2 uur per week na hun schooltijd 
naar De Geusselt.  

Zij krijgen dan activiteiten met een wow ge-
voel, zoals interviews met de trainers en met 
spelers van MVV, sport en spel activiteiten, 
sociale vaardigheden.  Docenten uit het on-
derwijs in Maastricht en medewerkers van 
Traject en Maastricht Sport werken hieraan 
mee. Doel: het bestrijden van faalangst bij de 
kids en het versterken van hun zelfvertrou-
wen.  

Guy constateert dat er veel aanvragen komen 
voor ondersteuning door MVV bij maatschap-
pelijke projecten. De eerste vraag is altijd: wat 
is het effect voor MVV? Daarnaast loopt het 
programma tegen de grenzen van de capaci-
teit aan. Bekeken wordt of er wellicht minder 
programma’s moeten worden aangeboden, 
mede omdat we afhankelijk zijn van vrijwil-
ligers die deze projecten begeleiden 

Guy is lid van de Tempeleers en zodoende 
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betrokken bij het faciliteren/organiseren van 
de Mestreechter Vastelaovend, naast MVV 
dat andere icoon van de stad waar veel 
Mestreechtenere sjevraoje vaan kriege. 

Na MVV is PSV de favoriete club van Guy en 
verder is hij een grote fan van het Nederland-
se elftal. Buiten het voetbal, sport Guy graag, 
zoals tennis, fietsen en wandelen en gaat hij 
graag op vakantie. 

De favoriete vakantielanden van Guy en zijn 
vrouw Iris zijn Italië en Frankrijk. De laatste 
jaren hebben ze met de caravan ook nieuwe 
streken verkend, zoals Hongarije, Slovenië, 
Kroatië en het afgelopen jaar nog Polen.  

Guy vertrouwt en hoopt op een mooie toe-
komst van MVV en vindt dat promotie naar de 
eredivisie het belangrijkste doel van de club 
moet zijn. 

 

 
« Interview	met	Johan	Dijkstra	
 Johan Dijkstra 
heeft vele jaren 
gespeeld in het 
eerste van MVV. 
Hoe heeft hij 
zijn carrière 
beleefd, hoe is 
dat eigenlijk 
gegaan en wat 
doet hij op dit 
moment nog 
bij/voor MVV? 
Diverse vragen 
die in een inter-
view aan hem 
gesteld zijn. 

Wanneer start-
te je carrière en hoe kwam je bij MVV te-
recht? 

Johan is gestart als “joonk menneke” op de 
berg van St. Pieter. Vroeger lag het voetbal-
veld achter de boerderij van Crijns, later is dit 
veld verplaatst door de ENCI naar de Ganzen-
dries en nu bestaan de velden niet meer. 

Tot zijn 18e speelde hij voor St. Pieter, waar-

van de laatste 
twee jaren in 
het eerste 
elftal. Daar 
speelde hij als 
spits, samen 
met Cooky 
Voorn. Hij zou 
eigenlijk naar 
Heer gaan, 
maar tijdens 
het bekende 
Maastrichtse 
Boys toernooi 
viel zowel hij 
als Cooky op 
bij MVV. 

In mei speelde hij dus nog voor St. Pieter en 
eind juli speelde hij zijn eerste (oe-
fen)wedstrijd voor MVV, dat toen in de eredi-
visie speelde. 

De allereerste competitiewedstrijd was MVV-
Feyenoord met Johan in de spits. En wie wa-
ren zijn tegenstanders? Lazeroms en Israels, 
met andere woorden Johan had niets in te 
brengen. Na de tweede wedstrijd kwam hij op 

“Ook	op	trainingen	moet	je	willen	winnen,	het	beste	uit	je	naar	boven	ha-
len.”	
--	Johan	Dijkstra	
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de bank te zitten en speelde voornamelijk 
voor het tweede elftal. In de winter kwam 
George Knobel naar MVV omdat de prestaties 
van het eerste elftal ondermaats waren. Door 
een blessure van een vaste eerste elftalspeler 
kwam Johan weer in de basis terecht maar nu 
als verdedigende middenvelder. Dat is hij 10 
jaar gebleven om vervolgens naar de verdedi-
ging op te schuiven. 

In de verdediging heeft hij samen gespeeld 
o.a. met Barry Hulshof, Sjeng Lacroix en ook 
Bert van Marwijk. Ook hij was van de voor-
hoede (linksbuiten) via het middenveld naar 
achteren geschoven en speelde als libero. 
Johan was voorstopper.  

Wat was een hoogtepunt en een dieptepunt 
in je carrière? 

Het hoogtepunt was ongetwijfeld de promotie 
naar de eredivisie. Nadat MVV twee jaar lang 
in de eerste divisie gespeeld had, keerden wij 
onder leiding van Knobel weer terug. Dit ge-
beurde aan het einde van de jaren zeventig. 
Knobel was na zijn trainerschap bij MVV, trai-
ner geworden van Ajax en het Nederlands 
Elftal en keerde in die periode terug naar 
MVV. De terugkeer was een verrassing toen. 

Zijn dieptepunt was de degradatie uit de ere-
divisie toen we de laatste wedstrijd speelden 
tegen Excelsior in Rotterdam. Ondanks de vele 
supporters die mee waren gegaan in bussen, 
verloren we toch en dat was heel frustrerend. 

Heb je ooit overwogen en heb je ooit de kans 
gehad om over te stappen naar een andere 
club? 

De wereld zag er in die tijd anders uit. Ook als 
was je contract afgelopen, je bleef verbonden 
aan de club. Dat is veranderd na het Bosman 
arrest. Er is wel eens voorzichtig geïnformeerd 
door PSV, maar Johan zelf heeft geen aanbod 
gekregen van andere clubs. Makelaars kende 
je toen nog niet (gelukkig…) en je deed je ei-
gen zaken. Ooit is er ook eens gesproken over 
een ruil tussen hem en een AZ-speler. Maar 
dat vond Johan een beetje te ver. 

Wat is je rol op dit moment bij MVV? 

Johan is lid van het voetbalplatform. Dit plat-
form is een adviesorgaan voor de BVO. Zij 
bespreken ontwikkelingen van spelers, kijken 
naar de eigen jeugd en hun talenten, bespre-
ken hoe de overstap van de jeugd naar het 
eerste van MVV kan verlopen en maken ge-
bruik van elkaars netwerk. Tevens bespreken 
ze waar manco’s liggen bij het eerste elftal en 
wat je eraan zou kunnen doen. MVV heeft 
geen echte scouting, daarom is dit netwerk 
van belang. Een goede ontwikkeling volgens 
Johan is het oprekken van de leeftijd in 2020-
2012 van onder 19 naar onder 21. Dat zou 
voor MVV goed kunnen uitpakken, jeugdspe-
lers kunnen dan langer rijpen in zo’n elftal. 

Dit is deel één van het interview met Johan 
Dijkstra. Deel twee verschijnt in de volgende 
nieuwsbrief! 

 

 

“Premies	dat	waren	onze	inkomsten,	maar	daar	heb	ik	nooit	voor	ge-
speeld.”	
--	Johan	Dijkstra	


